
 

 

 شبكة التعلم الخاصة بالبلديات المستضيفة المتوسطية 
 سلسلة ورشات العمل التدريبية االفتراضية  

 ”19-"الوظائف وريادة األعمال ومشاركة القطاع الخاص في المجتمعات المستضيفة: التكيف مع أزمة كوفيد 
 2020تموز/ يوليو  8حزيران/ يونيو، و  17أيار/ مايو، و  27

ف الجديدة والصعبة.  العالمية، كان على المنظمات الدولية والحكومات والوكاالت األخرى االستجابة للظرو  19-في أعقاب أزمة وباء كوفيد
وطور   لشبكة التعلم الخاصة بالبلديات المستضيفة المتوسطيةونتيجة لذلك، قام مركز التكامل المتوسطي بتكييف برنامجه لتبادل المعرفة 

ورش عمل افتراضية مستهدفة. استجابت هذه السلسلة من ورش العمل لالحتياجات التعليمية للشبكة التي تمت اإلشارة إليها في  سلسلة 
ام.  تبادالت العام الماضي، وجاءت كتحضير لورشة العمل السنوية الرابعة للتعلم من النظراء التي تعقدها الشبكة والتي تم تأجيلها لهذا الع

الرؤية من منظور التحديات الجديدة للسلطات المحلية الناشئة عن الوباء العالمي وتدابير االحتواء ذات الصلة. يتم تطوير   اعتمدت السلسلة 
)،  AFPهذه السلسلة من قبل قسم الشرق األوسط للبنك الدولي بالتعاون مع شركاء مركز التكامل المتوسطي وهم الوكالة الفرنسية للتنمية (

ومنظمة  )، ILOومنظمة العمل الدولية ()، GIZوالوكالة األلمانية للتعاون الدولي ()، CGAPرية لمساعدة الفقراء (والمجموعة االستشا
واألكاديمية العالمية لإلدارة المحلية والديمقراطية  )،  UCLG-MEWAالمدن المتحدة والحكومات المحلية قسم الشرق األوسط وغرب آسيا (

)WALD ،() وموئل األمم المتحدةUN-Habitat ،() والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينUNHCR.(        وقد أتاحت
الفرصة لممثلي السلطات المركزية والمحلية والشركاء اإلنمائيين للتعلم من التجارب الحالية والتعاون النشط من أجل خلق فرص عمل أقوى  

جير القسري، وتبادل اآلراء حول كيفية حل التحديات اإلضافية الناجمة عن السياق  ومشاركة القطاع الخاص في السياقات التي تتميز بالته
، تتضمن 1وتبعاته على االقتصادات المحلية. وفي حين تتوفر ملخصات مفصلة لورشات العمل االفتراضية الثالثة  19-الجديد لوباء كوفيد

 الورشات. هذه الوثيقة ملخصاً لنقاط النقاش الرئيسية ومخرجات هذه 

 المخرجات الرئيسية لسلسلة ورش العمل التدريبية 

 تحديات جديدة للمجتمعات المستضيفة، خاصة للفئات الضعيفة واألعمال التجارية الصغيرة 19-تجلب أزمة كوفيد . 1

ن والمهجرين.  والقيود على التنقل تحديات اجتماعية واقتصادية جديدة في المجتمعات التي تستضيف الالجئي 19-تشكل جائحة كوفيد
ق فرص عمل، وإحياء أنشطة  لوتتعلق التحديات الرئيسية بالتنمية االقتصادية المحلية للبلديات المستضيفة التي تحتاج إلى مزيد من الدعم لخ

رهقة بالفعل. إن  القطاع الخاص، وزيادة القيادة البلدية الجتذاب االستثمارات الخاصة مع إبقاء العبء المالي بعيداً عن ميزانية البلدية الم
النتائج السلبية لتدابير الحجر واإلغالق والقيود المفروضة على الحركة محسوسة بشكل خاص من قبل مجموعات المهاجرين والالجئين، 

ار في  باإلضافة إلى السكان المحليين الضعفاء مثل النساء والشباب. وعلى الرغم من فهم التأثير المضاعف على العمالة الذي يجلبه االستثم
تنمية  األعمال التجارية التي تقودها النساء والالجئين، فإن العديد من األعمال التجارية المحلية على وشك اإلفالس، في حين توقفت مشاريع ال

 البلدية بسبب أولويات الطوارئ الجديدة. وفي هذا السياق، تبدو الشراكات البلدية مع القطاع الخاص حالً قابالً للتطبيق. 

. وبما أن الشباب والنساء والمهجرين هم  لضعف الشديد لبعض المجموعات البلديات للعب دور قيادي أكبر نحو اتباع نهج شاملة يدعو ا
تشكل  من أكثر الفئات تأثراً باألزمة، فإن استمرار التدابير البلدية التي تستهدف التماسك االجتماعي وتعزيز التضامن يكتسب أهمية كبيرة. و

أيضاً جزءاً من الدور الذي تضطلع به البلديات في الحد من التوترات المجتمعية، وهي ضرورية في الخدمات البلدية والمشاريع    النهج الشاملة 
المدرة للدخل، من أجل خفض مستوى الفقر المحلي، وزيادة الضمان االجتماعي، وجعل السياسات واإلجراءات المحلية مفيدة على األجلين  

بغي أيضاً استهداف االستراتيجيات المحلية للعاملين في القطاعات غير الرسمية الذين فقدوا وظائفهم في أعقاب تدابير القصير والطويل. وين 
الحجر واإلغالق: فالجهود الرامية إلى إضفاء الطابع الرسمي على الوظائف غير الرسمية لن تؤدي إلى تعزيز الحماية االجتماعية فحسب،  

اإليرادات من خالل الضرائب المحلية. عالوة على ذلك، فإن االعتراف بمهارات الالجئين وتعليمهم يمكن أن   بل ستؤدي أيضاً إلى زيادة 
 يساعد أيضاً خالل األزمة، خاصة فيما يتعلق بالمهن التي تشتد الحاجة إليها مثل األخصائيين الصحيين أو االجتماعيين. 

 القطاع الخاص وتسريع الرقمنة وتطوير قطاعات اقتصادية جديدةأيضاً فرصاً لمشاركة  19-يمكن أن تقدم أزمة كوفيد . 2

يمكن للقطاع الخاص أن يساعد على اإلدماج االقتصادي للسكان الضعفاء، ولكنه يحتاج إلى مزيد من المعلومات مما يتطلب تحسين تحليل  
اجتماعي دعم السكان الضعفاء محلياً، من خالل    يمكن للشركات الخاصة التي تبحث عن تأثير  البيانات واإلحصاءات على مستوى البلديات. 

إدراج الشركات المملوكة لالجئين في سالسل التوريد أو توظيف النساء أو المهجرين. إال أنه كي تتمكن البلديات من االستفادة بنجاح من  
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صاءات وتحليالت حديثة عن الوضع  هذا السياق واجتذاب الدعم من القطاع الخاص والجهات الفاعلة الحكومية، ينبغي عليها توفير إح
االجتماعي واالقتصادي المحلي والمهارات وخرائط االستثمار ومعرفة ميزاتها التنافسية واحتياجات سوق العمل. تكتسب المعلومات المحدثة  

د البيانات وأدوات الرصد  عن الفئات الضعيفة أهمية كبيرة أيضاً الجتذاب تدخل إنمائي يستهدف تلك الفئات. ومن شأن زيادة استخدام قواع
الرقمي أن يساعد على التعاون مع الجهات الفاعلة األخرى، بما في ذلك اجتذاب الجهات الفاعلة من القطاع الخاص الراغبة في إحدات  

 اجية.  تأثير إيجابي على الالجئين والفئات الضعيفة، وأن يجعل المشاريع أكثر استهدافاً وأسهل في التنفيذ، وأن يتجنب أية ازدو

غيرت    يمكن أن تمثل األزمة فرصة إلعادة التفكير في األهداف االستراتيجية للبلديات والتركيز على قطاعات جديدة من االقتصاد المحلي. 
ً جديدة لجذب القطاع الخاص واالستثمارات.   19-أزمة كوفيد ديناميكيات السوق وزادت الطلب على المصادر المحلية، مما يمثل فرصا

وإعادة ترتيب  ، ينبغي على البلديات وأصحاب المصلحة اآلخرين االستفادة من االحتياجات الجديدة للقطاع الخاص 19-ضمن أزمة كوفيد
ن  أولويات اإلجراءات البلدية. إلى جانب االستجابة البلدية للطوارئ والتي تشتد الحاجة إليها وعملها في توفير االحتياجات األساسية، فإ

لبلديات عن إجراءات الشراكة مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة المحليين، وإجراء تقييمات أوضح  توفير معلومات أكثر لموظفي ا
يات  للحالة ووضع خرائط استثمارية، وتعديل وتيسير أنظمة األعمال والعمالة تعتبر أموراً أساسية لتجاوز األزمة. يعتبر الدعم الدولي للبلد

يل المثال، يمكن زيادة تطوير وتشجيع إنتاج وتصدير السلع األساسية، ال سيما في المدن التي  فعلى سب المتضررة أساسياً في هذا السياق. 
كانت تعتمد على القطاعات األكثر تضرراً من األزمة، مثل قطاع السياحة أو القطاعات التي تعتمد على الهجرة الموسمية. كما يمكن 

مة الشاملة التي تستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المحلية، ودعم  للحوارات بين القطاعين العام والخاص، والمشتريات العا
أصحاب العمل الضعفاء مثل النساء أو الالجئين أن تساعد أيضاً في إنعاش االقتصاد المحلي وتشمل الفئات الضعيفة في نفس الوقت. يمكن  

 فة، أو أن تدعم تلك األعمال مباشرة.  للبلديات أن تتعاون مع األعمال التجارية التي تديرها الفئات الضعي 

.  إن الشمول المالي والخدمات المالية الرقمية أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث يلعبان دوراً في التخفيف من آثار  مثل هذه األزمات
لمحلي، في حين أن  يمكن للتحويالت أن تساعد في التعاطي مع الصدمات وتنشط المدخرات والنشاط االقتصادي على مستوى المجتمع ا

القروض والتأمين يمكن أن يساعدا على زيادة قدرة الفئات األكثر ضعفاً على الصمود. تعد رقمنة هذه الخدمات ضرورية لضمان استمرارها،  
رقمية (بما في  ال سيما في سياق الحجر واإلغالق. يمكن للبلديات أن تلعب دوراً كبيراً في الرقمنة من خالل تسريع تطوير البنية التحتية ال

ر  ذلك للخدمات المالية)، وتقديم الخدمات الرقمية البلدية للمواطنين (مثل إطالق عدد من الخدمات المؤتمتة لتسهيل إجراءات المواطنين عب 
ت لتمويل  اإلنترنت)، ورقمنة العمليات البلدية (اجتماعات موظفي البلدية والعمليات عبر اإلنترنت). كما يمكن أن تساعد رقمنة التحويال

 المشاريع المحلية على تجنب خطر الفساد، من خالل ضمان عملية شفافة.  

 تتعامل السلطات المحلية التي تستضيف الالجئين مع أزمة على رأس أزمة، وتحتاج إلى التدريب والدعم الفني   . 3

أظهرت تقييمات   . لدعم التقني والتوجيه والتدريبتلعب السلطات المحلية دوراً أساسياً في االستجابة لألزمة، ولكنها تحتاج إلى مزيد من ا
أن موظفي البلدية يفتقرون إلى المهارات الكافية لتنفيذ الخدمات البلدية الرقمية، وإدارة ميزانية    19-االحتياجات الجديدة المستمدة من كوفيد

ً في االت  ً نقصا صال والمعلومات الصحيحة مع المستوى المركزي  الطوارئ، وتحسين البنية التحتية الرقمية. تواجه بعض البلديات أيضا
واللوائح المتعددة لمراحل احتواء الوباء. وبالمثل، فإنها تواجه صعوبات في معرفة أو تنفيذ اإلجراءات القانونية للشراكات مع القطاع  

التحديات المتكررة قبل وأثناء أزمة   الخاص، بسبب عبء اإلطار القانوني أو االفتقار للمعرفة باإلجراءات الصحيحة الواجب اتباعها. من
أيضاً عدم ثقة المستثمرين من القطاع الخاص باالستثمار في البلدية، ونقص المهارات الالزمة لتطبيق آليات جمع البيانات الشاملة    19-كوفيد

ياً وأولوية حتى قبل األزمة، فإن هناك  لتوفير المعلومات للمستثمرين المحتملين. وبما أن الشراكة مع القطاع الخاص كانت تعتبر تحدياً بلد
حاجة إلى تدريب مخصص على اإلجراءات واالستراتيجيات الجتذاب القطاع الخاص وإنشاء شراكات بلدية، خاصة في أعقاب جائحة  

 . 19-كوفيد

ــأـلة   تحـتاج الســـــلـطات المحلـية إلى زـيادة التـعاون مع الجـهات الـفاعـلة المحلـية والوطنـية واـلدولـية والقـطاع الـخاص، في حين تـظل مســـ
، ـكان على البـلدـيات إـعادة تخصــــيص مواردـها الـمالـية لمواجـهة الوـباء، مـما يؤدي إلى زـيادة 19-مع أزـمة كوفـيد  التموـيل البـلدي أولوـية.

ما تتطلبه الحاجة إلى التمويل لتنفيذ مـشاريع إلنعاش اقتـصادها المحلي. أظهرت هذه األزمة أن البلديات تـضطلع بمهام وأعباء أكثر بكثير م
واليتها األـساـسية، ودون دعم مالي إـضافي من المـستوى الوطني. في هذا الـسياق، يمكن للتعاون أن يخفف العبء على ميزانية البلديات مع 

بما يفيد تنفيذ تقديم حل لألزمة. بالتعاون مع المنظمات اإلنمائية الدولية، يمكن للبلديات أن تتلقى الدعم في تقييم االحتياجات البلدية وتحليلها 
فإن التعاون من  ،المشــــاريع المحلية، أو يمكنها الحصــــول على تمويل طارئ أو معلومات متعلقة بالتمويل المحتمل للبلديات. وفي المقابل

ـجاـنب البـلدـية أمر ـبالغ األهمـية لكي تنجح الجـهات الـفاعـلة اإلنـمائـية في مشـــــاريعـها، حـيث أن البـلدـيات هي أفضـــــل من يعرف ســـــكانـها 
دـيات والجـهات الـفاعـلة المحلـية مـثل حتـياـجاتهم المحلـية ويمكنـها توفير التوجـيه والتســــهيالت لمشـــــاريع التنمـية. يمكن وا للتـعاون بين البـل

وبصــفة ومجموعات المتطوعين والمجتمع المدني أن يعزز األنشــطة والجهود البلدية في حالة األزمات الطارئة.    المنظمات غير الحكومية
 وتبادل النتائج مع جميع الجهات الفاعلة المعنية يزيد من الكفاءة ويؤدي إلى نتائج أقوى وأفضل.  االستجابات المنسقةعامة، فإن 



 

 

تقوم السـلطات المحلية بالفعل بدور اسـتباقي في االسـتجابة لألزمة، بدعم األعمال التجارية المحلية، وحماية الفئات الضـعيفة، ومحاولة 
وهي تظهر ـقدراً كبيراً من المروـنة والـقدرة على التكيف مع ســـــياق األزـمة، بـما في ذـلك من خالل   الـخاص.  إـقاـمة شـــــراـكات مع القـطاع

ــاً من خالل االقتراحات  ــاء. يظهر ذلك أيضـ ــتهداف القطاع الخاص المحلي، مثل األعمال التجارية المملوكة من قبل الالجئين أو النسـ اسـ
ــكان المهجرين الذين تحدثت  العديدة التخاذ إجراءات إلحياء وتحفيز بيئة ــمل الس األعمال، أو خلق فرص عمل أو دعم القطاع الخاص ليش

تجابات البلدية ألزمة كوفيد لة االفتراضـية. تتوفر مجموعة من االـس لـس ويتم تحديثها باـستمرار   هذه الـصفحةفي    19-عنهم البلديات أثناء الـس
 من قبل مركز التكامل المتوسطي. 

إن تشجيع وتعزيز التعلم حول   والتعلم من األقران أموراً أساسية في ضوء األزمة المستمرة.  يعد تبادل المعلومات وتبادل المعارف 
ونتائجها األولية يمكن أن يساعد في إثراء الحلول وسبل المضي قدماً. إن تشجيع وتعزيز التعلم  19-حلية المختلفة لكوفيد االستجابات الم

 ونتائجها األولية يمكن أن يساعد في إثراء الحلول وسبل المضي قدماً.   19-حول االستجابات المحلية المختلفة لكوفيد

 


